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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui riset ini serta pelaksanaan 

pengujian hipotesis yang sudah dijalankan mempergunakan analisis regresi data 

panel terhadap 37 bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2016-2020, tentunya bisa dibentuk ke dalam simpulan bahwa: 

1) Hasil pengujian variabel risiko likuiditas yang proksinya dilakukan 

menggunakan Loan to Deposit Ratio (LDR) menunjukkan hasil tidak 

mengakibatkan timbulnya suatu pengaruh kepada return saham. Maka 

hipotesis yang terbentuk pada riset ini tidak dapat memperlihatkan suatu 

bukti. 

2) Hasil pengujian variabel risiko kredit yang diproksikan dengan Non 

Performing Loan (NPL) memperlihatkan hasil tidak dijumpainya pengaruh 

terhadap return saham. Maka hipotesis yang dibentuk pada riset ini tidak 

memperlihatkan suatu bukti. 

3) Hasil pengujian variabel risiko pasar yang diproksikan dengan Beta saham 

memperlihatkan hasil timbulnya suatu pengaruh signifikan terhadap return 

saham. Tentunya hipotesis yang dibentuk melalui riset ini terbukti. 

 

V.2 Saran 

Dengan mempertimbangkan hasil analisis, pembahasan, dan kesimpulan 

yang telah disebutkan, peneliti memiliki beberapa saran diantaranya ialah: 

1) Aspek Teoritis 

Untuk selanjutnya, apabila terdapat peneliti yang memiliki keinginan untuk 

melakukan hal serupa, maka disarankan untuk menambah variabel lain seperti 

rasio profitabilitas, permodalan, nilai perusahaan, leverage, dan lain 

sebagainya. Dapat pula menggunakan variabel moderasi supaya hasil yang 

didapatkan lebih akurat. Selain itu dapat juga menambahkan waktu periode 

penelitian yang lebih lama dan mengelompokkan jenis bank berdasarkan 

besar kecilnya modal inti (BUKU Bank).
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2) Aspek Praktis 

a. Bagi Perusahaan 

Ketika menjalankan aktivitas usaha, bank diharapkan dapat menjaga 

pengeluaran-pengeluaran yang akan menyebabkan pembengkakan biaya 

operasional dan juga menyusun strategi untuk meminimalisasi 

kemungkinan terjadinya risiko pasar yang sulit dihindari, sehingga pada 

akhirnya akan membuat bank bekerja lebih efisien serta akan menjaga 

rasio keuangan bank tetap stabil. 

b. Bagi Investor 

Sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada perusahaan perbankan, 

Investor direkomendasikan untuk memperhatikan faktor lainnya, seperti 

variabel-variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini serta keadaan 

faktor eksternal yang dapat mempengaruhi langsung return saham bank 

sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan investasi.  

 

 


